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Δύο παρόμοια προβλήματα 

 

Πρόβλημα 1ο : Πρόβλημα 2ο : 

Το ιδανικό αέριο (Cv=3/2R) μιας θερμικής μηχα-

νής διαγράφει τον αντιστρεπτό κύκλο του σχή-

ματος 
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Όπου οι μεταβολές ΑΒ και ΓΔ είναι ισόθερμες με 

θερμοκρασίες Τh και Τc αντίστοιχα. 

i) Πόσες δεξαμενές θερμότητας απαιτούνται για 

να μπορεί η μηχανή να διαγράψει τον παραπάνω 

κύκλο; 

ii) Υπολογίσετε τη θερμότητα που ανταλλάσει με 

το περιβάλλον της η μηχανή σε κάθε μεταβολή, 

καθώς και το έργο που παράγει σε κάθε κύκλο. 

iii) Ποιος ο θερμοδυναμικός συντελεστής απόδο-

σης της θερμικής αυτής μηχανής; 

iv) Τι συμβαίνει με τη μεταβολή της εντροπίας: 

 α) του αερίου της μηχανής και 

β) του περιβάλλοντος 

σε κάθε κύκλο; 

v) Η μηχανή αυτή διαγράφει τον ίδιο κύκλο με 

αντίστροφη φορά: Α→Δ→Γ→Β→Α. 

Να υπολογιστούν τα ποσά θερμότητας που α-

νταλλάσει με το περιβάλλον σε κάθε επιμέρους 

μεταβολή. 

Ποια είναι η απόδοσή της τώρα, σαν ψυκτική 

Το ιδανικό αέριο (Cv=3/2R) μιας θερμικής μηχανής 

διαγράφει κυκλική μεταβολή σε επαφή με δύο ΜΟ-

ΝΟ δεξαμενές θερμότητας.  

W

 

Σε επαφή με τη δεξαμενή ψηλής θερμοκρασίας Τh 

εκτονώνεται ισόθερμα από κατάσταση Α με πίεση 

4∙10
5
Ρa και όγκο 1L, μέχρι διπλασιασμού του όγκου. 

Στη συνέχεια έρχεται σε επαφή με τη  δεξαμενή χα-

μηλής θερμοκρασίας Τc και ψύχεται μέχρι να έρθει 

σε κατάσταση Γ, όπου ΤΓ=Τc= ½ Τh, ενώ στη  συνέ-

χεια συμπιέζεται ισόθερμα μέχρι τον αρχικό όγκο, 

κατάσταση Δ. Μόλις γίνει αυτό, το αέριο της μηχα-

νής έρχεται ξανά σε επαφή με την δεξαμενή Τh και 

θερμαίνεται αποκτώντας την αρχική του θερμοκρα-

σία. 

i) Να παραστήσετε την κυκλική μεταβολή που δια-

γράφει το αέριο της μηχανής σε άξονες p-V. 

ii) Υπολογίσετε τη θερμότητα που ανταλλάσει με το 

περιβάλλον της η μηχανή σε κάθε μεταβολή, καθώς 

και το έργο που παράγει σε κάθε κύκλο. 

iii) Ποιος ο θερμοδυναμικός συντελεστής απόδοσης 

της θερμικής αυτής μηχανής; 

iv) Τι συμβαίνει με τη μεταβολή της εντροπίας: 

 α) του αερίου της μηχανής και 

β) του περιβάλλοντος 

σε κάθε κύκλο; 
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μηχανή; 

 

v) Η μηχανή αυτή διαγράφει τον ίδιο κύκλο με αντί-

στροφη φορά: Α→Δ→Γ→Β→Α. 

Να υπολογιστούν τα ποσά θερμότητας που ανταλλά-

σει με το περιβάλλον σε κάθε επιμέρους μεταβολή. 

Ποια είναι η απόδοσή της τώρα, σαν ψυκτική μηχα-

νή; 

 

 

Απαντήσεις: 

i) Για να μπορέσει κάποια μηχανή να διαγράψει την 

αντιστρεπτή κυκλική μεταβολή: 
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Θα πρέπει να έρθει σε επαφή, πέρα από τις δεξαμενές 

θερμότητας με θερμοκρασίες Τh και Τc και με ένα πλή-

θος δεξαμενών, με ενδιάμεσες θερμοκρασίες, οι οποίες 

θα επιτρέψουν την ανταλλαγή απειροστών ποσοτήτων 

θερμότητας εκάστη, στην διάρκεια των δύο ισοχώρων 

μεταβολών.  

i) Η κυκλική μεταβολή, όπως περιγράφεται πε-

ριέχει μια ισόθερμη εκτόνωση ΑΒ σε επαφή με 

τη δεξαμενή ψηλής θερμοκρασίας Τh, μια ισό-

θερμη συμπίεση, σε επαφή με την δεξαμενή 

χαμηλής θερμοκρασίας Τc, αλλά και δύο μη 

αντιστρεπτές ισόχωρες μεταβολές, τη ΒΓ σε 

επαφή με τη δεξαμενή Τc, όπου το αέριο απο-

βάλλει ποσά θερμότητας και μειώνει την θερ-

μοκρασία του και την ισόχωρη μη αντιστρεπτή 

θέρμανση ΔΑ, σε επαφή με τη δεξαμενή ψηλής 

θερμοκρασίας, προκειμένου να αυξήσει τη θερ-

μοκρασία του αερίου. Έτσι το διάγραμμα έχει 

τη μορφή: 
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Όπου προφανώς δεν έχουν σχεδιαστεί οι ισό-

χωρες, οι οποίες δεν αποτελούνται από κατα-

στάσεις ισορροπίας. 

ii) Για τα ποσά θερμότητας που ανταλλάσσει το αέριο 

της μηχανής με το περιβάλλον του έχουμε: 

QΑΒ=nRΤh∙ln(VΒ/VΑ)=pΑVΑ∙ln2=280J. 

ii) Τα ποσά θερμότητας για κάθε μεταβολή, 

είναι αυτά που υπολογίζονται στην διπλανή 

στήλη. 

Δεν έχουμε κάποια διαφορά. 
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QΒΓ=nCvΔΤ=- J300Vp
2

3
RT

2

3
n ΔΔc   

QΓΔ =nRΤc∙ln(VΔ/VΓ)=-pΔVΔ∙ln2=-140J. 

QΔΑ=nCvΔΤ= J300Vp
2

3
RT

2

3
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Ενώ το έργο που παράγει είναι: 

W=WΑΒ+WΓΔ=280J-140J=140J. 

iii) Ο συντελεστής απόδοσης της θερμικής μηχανής 

είναι: 
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iii) Με τον ίδιο τρόπο, όπως και δίπλα, βρί-

σκουμε επίσης συντελεστή απόδοσης: 

29

7
e   

iv) Το αέριο εκτελεί κυκλική μεταβολή, οπότε αφού η 

εντροπία είναι καταστατικό μέγεθος θα έχουμε: 

α) ΔSαερ=0. 

β) Αλλά αφού η μεταβολή είναι αντιστρεπτή ΔSολ=0 ή 

ΔSαερ+ΔSπερ=0 → ΔSπερ=0 

iv) Το αέριο εκτελεί κυκλική μεταβολή, οπότε 

αφού η εντροπία είναι καταστατικό μέγεθος θα 

έχουμε: 

α) ΔSαερ=0. 

β) Η κυκλική μεταβολή περιέχει δύο μη αντι-

στρεπτές μεταβολές, οπότε ΔSολ>0 ή 

ΔSαερ+ΔSπερ>0 → ΔSπερ>0 

v) Αν η μηχανή διαγράψει τον παραπάνω κύκλο με 

αντίστροφη φορά, θα έχουμε και αντίθετα πρόσημα 

στα ποσά θερμότητας: 

QΑΔ= -300J 

QΔΓ =140J. 

QΓΒ= +300J 

QΒΑ=- 280J. 

Μιλώντας για τη λειτουργία της ως ψυκτική μηχανή, 

θα πρέπει να εστιάσουμε, τι ακριβώς ψύχει; Ψύχει τη 

δεξαμενή χαμηλής θερμοκρασίας Τc. Έτσι η απόδοσή 

της θα είναι: 

1
140

140

W

Q
e ΔΓ 
  

Αφού  το άλλο θετικό ποσό θερμότητας QΓΒ το απορ-

ρόφησε από τις «άλλες πλευρικές-βοηθητικές» δεξαμε-

v) Τα ποσά θερμότητας θα είναι αυτά που υπο-

λογίστηκαν δίπλα. 

Από αυτά το QΑΔ είναι η θερμότητα που μετα-

φέρεται από το αέριο στη δεξαμενή χαμηλής 

θερμοκρασίας και το QΔΓ αυτό που μεταφέρεται 

από την ίδια δεξαμενή στο αέριο. Έτσι συνολι-

κά η θερμότητα που ανταλλάσσει η μηχανή με 

τη δεξαμενή είναι: 

Qc=QΑΔ+QΔΓ=-300J+140J=-160J 

Όπου το (-) μας δείχνει ότι τελικά δεν αφαιρεί-

ται θερμότητα από τη δεξαμενή χαμηλής θερ-

μοκρασίας και η μηχανή δεν λειτουργεί ως ψυ-

κτική… 

Στις άλλες δυο μεταβολές το αέριο της μηχανής 

βρίσκεται σε επαφή με τη δεξαμενή ψηλής θερ-

μοκρασίας και δεν μας ενδιαφέρουν. 
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νές. 

 

Σημείωση: Προφανώς αν δεν ίσχυες Τh=2Τc 

αλλά ας πούμε Τh=300Κ και Τc=270Κ, το πα-

ραπάνω ποσό Qc θα ήταν θετικό και η μηχανή 

θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ψυκτική… 

 

Σχόλια:  

Το πρώτο πρόβλημα στηρίζεται στη λογική των αντιστρεπτών ή μη μεταβολών. Οι αντιστρεπτές μεταβο-

λές προφανώς είναι ιδανικές μεταβολές, οπότε μελετά μια θερμική ή ψυκτική μηχανή σε ένα ιδανικό-

μαθηματικό επίπεδο. Έχει μια εσωτερική λογική, την οποία πρέπει να σεβαστούμε αν θέλουμε να δουλέ-

ψουμε με αυτόν τον τρόπο. Και το πρώτο που πρέπει να αποδεχθούμε είναι την ύπαρξη περισσότερων των 

δυο δεξαμενών θερμότητας, για να εξασφαλιστεί ο αντιστρεπτός κύκλος. 

Το δεύτερο πρόβλημα στηρίζεται στη λογική των αντιστρεπτών ή μη μηχανών. Η μηχανή είναι μη αντι-

στρεπτή με την έννοια ότι όταν λειτουργήσει μεταξύ των δύο δεξαμενών με αντίστροφη φορά (ως ψυκτική), 

δεν απορροφά το ίδιο ποσό θερμότητας από τη δεξαμενή με τη χαμηλή θερμοκρασία, το οποίο προσφέρει 

λειτουργώντας ως θερμική. Βέβαια θα πρέπει να μην «δανειζόμαστε» ιδέες από τις αντιστρεπτές μεταβολές. 

Το διάγραμμα πρέπει να είναι το σωστό (χωρίς συνεχείς γραμμές, όπου δεν υπάρχουν), ενώ είναι πια δεδο-

μένο ότι θα έχουμε αύξηση της εντροπίας του συστήματος. 

Μπορεί ο καθένας να προβληματιστεί ποιος είναι ο σωστότερος τρόπος διδασκαλίας του θέματος των θερ-

μικών μηχανών, όταν φύγουμε από τον κύκλο Carnot. Πριν καταλήξει σε συμπέρασμα ας δει και αυτές τις  

δύο μηχανές: 
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Η πρώτη διαγράφει αντιστρεπτή κυκλική μεταβολή, με δύο ισοβαρείς και δύο ισόθερμες, ενώ η δεύτερη 

δουλεύοντας μεταξύ δύο και μόνο δύο δεξαμενών θερμότητας. Στη 2
η
 περίπτωση έχουμε δηλαδή δύο ισο-

βαρείς μεταβολές σε επαφή είτε με την δεξαμενή ψηλής θερμοκρασίας, είτε με τη δεξαμενή χαμηλής θερμο-

κρασίας.  

Ας δοκιμάσει κάποιος στην περίπτωση αυτή να υπολογίσει θερμότητες ή έργα στις ισοβαρείς και να βρει 

συντελεστή απόδοσης… 

dmargaris@gmail.com 

 


